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1.1 Treoirlínte  Láithreachais  Oscailt Clár

 › Logo bán TG4 sa gcéad 10” den gclár

 › Measctha nó gearrtha isteach san oscailt

 › Ar scáileán ar feadh 4 soicind

 › Gearr amach nó measc amach

 › Suite in íochtar an phictiúr & sa lár

 › Ná hathraigh buntomhais an logo 

Riachtanach ar gach clár. 
Logo tús clár HD

Gheobhaidh tú an bug ceart ag  
www.tg4.ie/treoir  
faoin teideal Comhaid Iar-Léiriúcháin TG4  

sa bhfillteán

“Bug Tús Cláir/Bug for Start”

HD-Bug an teideal atá air

Tá an bug réamh-thoisithe agus réamh-shuite. 

Níl le déanamh leis ach é a chur ina ionad ar an 

am-líne.
Ar fhráma 1920 x 1080.

N.B.



1.2 Treoirlínte  Láithreachais  Deireadh Cláir

 › Sleamhnán ag deireadh na gcreidiúintí ar 

gach clár a léirítear do TG4.

 › Logo an chomhlacht léiriúcháin le cur 

isteach mar atá léirithe (samplaí éagsúla 

tugtha:

 - Léiriú do TG4

 - Léiriú do chomhlacht eile do TG4

 - Léiriú ag dhá chomhlacht do TG4

 - Có-léiriú ag trí chomhlacht do TG4.

 › Ná bíodh aon ghluaiseacht nó beochan I 

Logo an Chomhlacht léiriúcháin.

 › Ar scáileán ar feadh 5 soicind 

 › Gan aon athrú a dhéanamh ar an sleamhnán  

 › Is féidir an cúlra reatha a íosloadáil ó 

shuíomh TG4  www.tg4.ie/treoir

 › Fuaimrian le céimiú anuas go ciúineas ar an 

1-2 soicind deirneach don sleamhnán
Léiriú ag dhá chomhlacht do TG4

Có-léiriú ag trí chomhlacht do TG4.

Léiriú do chomhlacht eile do TG4

Riachtanach ar gach clár.
Léiriú do TG4



1.2  Treoirlínte  Láithreachais  Deireadh Cláir

Coinnigh na logos taobh istigh den bosca glas seo

Spás 40 pixel idir gach logo



1.3  Treoirlínte  Láithreachais  Fotheidil

Craoltar Fotheidil TG4 i lár bhun an scáileáin. 
Is í an Font atá in úsáid ar Fotheidil TG4 ná:   
Arial 27A ANAMORPHIC 
Sa gcás go bhfuil fotheidil dóite isteach ar théip, 
seo na sonraí cuí:

 -  Outline
 -  Ghost Box 47%
 -  Black Level 5%
 -  White 87%
 -  Centre Screen Offset 385
 -  Right Edge Position  635
 -  Left Edge position   85
 -  Bottom Line position 515
 -  Inter Row Gap   2 TV lines.

Graificí (supers ‘rl) ar scáileán ar chlár a mbeidh 
fotheidil air:

 › Seachain nach mbeidh fotheidil anuas ar na 
graificí ar scáileán.

 › Is gá do fotheidil cloí le treoirlínte 
caighdeánacha an EBU;  Format: .stl  
Sonraí ar fáil tech.ebu.ch 
(http://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3264.pdf



Slot 1 noiméid Íos Fad an Chlár Uas Fad an Chlár Líon na Briseadh 
Fógraíochta

Cuid sa chlár 

30 nt 24 nt 00s 25 nt 00s ( 1 ) Ceann amháin 2 
45 nt  37 nt 30s 39 nt 00s ( 1 ) Ceann amháin 2 
60 nt 49 nt 30s 50 nt 00s (2) Dhá Ceann 3 

1.4  Treoirlínte Láithreachais  Faid na gClár

Ní mór aon eisceachtaí a bheith pléite agus ceadaithe ag TG4



1.5  Treoirlínte  Láithreachais  Treoireacha ar úsáid logo TG4

Treo a athrú
Change Orientation

Ná húsáid “Bevel/Emboss”
Don’t use “Bevel/Emboss”

Ná úsáid logo daite
Don’t use coloured logo

Ná déan: cruth an logo a athrú
Do not skew

Ná húsáid “Glow”
Don’t use “Glow”

Ná bíodh cúlscáil ar an logo
Don’t use a dropshadow

Ná déan:
Don’t:

Ná déan síneadh ar an logo
Don’t stretch the logo

Ná úsáid an lógo aisiompaithe
Don’t use logo in reverse

Treoireacha ar úsáid logo bán TG4

Ná bíodh imlíne timpeall an logo
Don’t put a border around logo

Ná cuir bosca dubh taobh thiar dhó
Don’t put a black box behind logo

Príomh logo: Úsáid an logo seo i ngach cás*
Main logo: Use this logo in every case*

* Úsáid an logo seo sa chás eisceachtúil go   
 bhfuil an cúlra ró-dhorcha don logo dubh.
* Use this logo when the background is too   
 dark for the main logo.

Logo go TG4.tv 
TG4 Player logo

Úsáid iad seo:
Correct usage:



Beidh TG4 ag baint úsáid as 

am creidiúintí clár le eolas a 

thabhairt faoin sceideal. Seo 

sampla de stíl eolais ins na 

creidiúintí. 

Creidiúintí

Creidiúintí beag

Bug/Logo TG4

Beidh bug/logo TG4 le feiceáil 

sa chúinne barr ar chlé, le linn 

gach clár.

Sampla deireadh blaisín:

Má tá blaisín glan á sheoladh 

isteach, roghnaigh críoch 

oiriúnach don 5” deirneach, 

ar a mbeidh na sonraí eolais á 

gcur ag TG4.

Deireadh Blaisín

1.6  Treoirlínte  Láithreachais  Treoireacha Creidiúintí, Bug & Blaisíní


